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Apresentação

Este guia é um produto de pesquisa do trabalho intitulado
“Repositórios institucionais: guia de boas práticas para ampliar a difusão
do conhecimento científico do repositório institucional da Universidade
Federal do Cariri”, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal do Cariri (PPGB/UFCA). Sendo destinado aos
gestores de repositórios institucionais.
O presente trabalho tem como objetivo orientar gestores acerca
de diretrizes de boas práticas para gestão da produção científica em
repositórios institucionais. Tais diretrizes abrangem as práticas de
implementação e gestão dos repositórios institucionais voltados na
produção, disseminação, acesso e uso do conhecimento científico.
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1
Introdução

“

A comunicação científica é o meio pelo qual a
informação se torna científica, é um processo
estabelecido e aceito pela comunidade a que
faz parte, que confere a uma informação o
status de científico, por meio da avaliação e
disseminação a seus pares.
Shintaku (2014, p. 50)

No âmago das transformações ocorridas no sistema de
comunicação científica, compreende-se uma expressiva influência dos
recursos eletrônicos no aperfeiçoamento de seu fluxo. Nesse contexto,
os repositórios digitais alinhados à filosofia do acesso aberto, surgem
no sentido de construir novos rumos para o fortalecimento da difusão
do conhecimento científico.
Os repositórios ganharam notoriedade principalmente na
década de 1990, com a consolidação da Internet, tendo como um de
seus precursores o físico Paul Ginsparg, que criou o ArXiv em 1991,
no Laboratório Nacional de Los Alamos, situado no Novo México. O
ArXiv ficou conhecido como o primeiro repositório digital, e integrava
produções científicas das áreas de Física, Matemática, Ciências da
Computação, Biologia Quantitativa e Estatística (CORREIA, 2001;
GUÉDON, 2001; MACHADO, 2006). Desde então, após o Arxiv, emergiram
diversas iniciativas de desenvolvimento de repositórios digitais em todo
mundo.
No Brasil, a maioria das iniciativas são instigadas pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), dentre elas,
destaca-se o desenvolvimento do Sistema de Publicação Eletrônica
de Teses e Dissertações (TEDE), criado em 2002. O TEDE tinha como
finalidade armazenar coleções digitais de teses e dissertações das
Instituições de Ensino Superior (IES).
Além disso, é pertinente mencionar a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que incentivou
a adoção de repositórios ao estabelecer em sua Portaria nº 13 de 2006,
que os programas de Pós-Graduação do país disponibilizassem suas
teses e dissertações publicamente para difusão do conhecimento.
Outro fator que corrobora para a expansão dos repositórios é
apontado por Targino, Garcia e Paiva (2014), que trata-se da evolução
e relevância das bibliotecas universitárias no papel de unidades
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organizadoras do conhecimento científico através dos repositórios,
pois, com o crescimento gradual das bibliotecas universitárias,
elas passaram a atuar mais próximas com os demais setores das
universidades, institutos de pesquisa, etc.
Dessa forma, os repositórios são reconhecidos como canais
de comunicação científica aberta. De acordo com Leite (2009), os
repositórios podem ser definidos como vários tipos de aplicações de
provedores de dados direcionados ao gerenciamento do conhecimento
científico, sendo configurado como uma das alternativas de
comunicação científica.
Segundo Guimarães, Silva e Noronha (2009), os repositórios
institucionais podem ser entendidos como um lócus online destinado
a coleta, preservação e disseminação do conhecimento científico,
constituindo-se em peça fundamental na quebra da iniquidade no
acesso à produção científica das instituições de ensino e pesquisa.
Além disso, os repositórios abrangem diversos tipos de produções,
como por exemplo artigos, monografias, dissertações, teses, livros,
relatórios, documentos administrativos, imagens, sons, vídeos,
softwares, preprints, patentes, entre outros.
Para Leite (2009), o repositório institucional é um serviço de
informação científica em ambiente digital e interoperável que reúne,
armazena, organiza, preserva, recupera e amplia a disseminação da
informação científica institucional. Por isso, configuram-se como
sistemas de informação formados por coleções digitais oriundas dos
serviços de gestão da informação científica (COSTA; LEITE, 2017).
Nesse sentido, no paradigma do acesso/uso da informação
científica aberta, os repositórios institucionais visam a geração e
disseminação de conhecimento cumulativo e perpétuo, aberto e
interoperável nas comunidades científicas e na sociedade em geral.
Portanto, trazem benefícios tanto para as bibliotecas quanto aos
Sumário
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autores, leitores e gestores de repositórios.
Pensando nisso, este guia tem como objetivo orientar gestores
acerca de diretrizes de boas práticas para gestão da produção científica
em repositórios institucionais. Nesse ínterim, está estruturado em três
tópicos basilares:
a) Tendências no processo de produção intelectual nos
repositórios institucionais: ênfase na geração;
b) Caminhos para fomentar a disseminação da informação
científica institucional: ênfase na disseminação;
c) Práticas para garantia do acesso e uso do conhecimento
científico nos repositórios institucionais: ênfase no acesso e
uso.
Cada tópico corresponde às três fases que constituem o
sistema de comunicação científica (geração, disseminação, acesso/
uso da informação), conforme estudos de Weitzel (2006). Além do
mais, salienta-se que o desenvolvimento do conteúdo deste guia foi
embasado nos teóricos sobre comunicação científica e repositórios
institucionais, bem como nas opiniões de especialistas da área de
repositórios institucionais.
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2
Tendências no processo de
produção intelectual nos
repositórios institucionais:

ênfase na geração

“

O conhecimento não avança apenas por um
incremento no número de suas unidades
constituintes,
mas
pela
organização
das unidades através das inferências e
generalidades - axiomas - tiradas delas, de
modo que novas observações possam ser
feitas e outras experiências desenvolvidas.
Frohmann (2000, p. 5, tradução do autor)

A consolidação do sistema de comunicação científica é marcada
pelas preocupações inerentes à produção, organização e classificação
do conhecimento. Entre os séculos XVII e XX, teóricos como Francis
Bacon, Robert Boyle, Henry Oldenburg e Robert Merton trouxeram
diversas contribuições que deram os primeiros passos na geração e
formação das produções científicas.
No decorrer desse período, inúmeras inovações foram incorporadas
no sistema de comunicação científica, principalmente os periódicos
científicos, pois permitiam aos pesquisadores o compartilhamento de
pesquisas com seus pares. Posteriormente, emergiram os repositórios
visando facilitar e gerenciar o processo de produção científica das
instituições.
De acordo com Guimarães, Silva e Noronha (2009) não há um jeito
único de se gerenciar um repositório, já que cada instituição apresenta
diferentes necessidades. Por isso, nesse tópico serão abordados
aspectos gerais que constituem um repositório institucional, como a
comunidade que será atendida, tipos de documentos, estruturação de
políticas, escolha do software, organização, formas de alimentação,
recomendações de escrita dos trabalhos, Big Data e preservação da
informação digital.
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2.1 Definição da comunidade que será beneficiada
Trata-se da definição do perfil do público que será atendido
pelo repositório. Nesse contexto, traçar as características é essencial
para o sucesso do repositório. Segundo Leite (2009), a definição do
público exige um levantamento e caracterização dos principais atores
envolvidos no contexto da instituição, bem como dos seus interesses e
papéis. Nesse sentido, é interessante atentar-se para os tipos de atores
comumente envolvidos nas instituições de ensino e pesquisa:
Quadro 1 – Tipos de atores que constituem as instituições
Atores
Autores (pesquisadores,
professores, estudantes,
administradores
acadêmicos,
pesquisadores externos)

Instituição (gestores

acadêmicos, gestores de
pesquisa, etc.)

Agências de fomento
Usuários

(pesquisadores,
professores, estudantes,
administradores
acadêmicos,
pesquisadores externos)

Biblioteca

Descrição
Buscam uma maneira simples e fácil de depositar
suas pesquisas; necessitam de um canal que
permita maior visibilidade ao seu trabalho em
todas as partes do mundo; procuram um espaço
de trabalho cooperativo; buscam acompanhar os
acessos, downloads e citações de suas pesquisas
Buscam a divulgação da instituição apresentando
as atividades realizadas e, sobretudo, em ter uma
ferramenta que contribua efetivamente para a
gestão das pesquisas
Necessitam avaliar os resultados de seus
investimentos em atividades de pesquisa, como
projetos e programas
Procuram utilizar um sistema que ofereça funções
para encontrar aquilo que procuram, através de
boa navegabilidade e efetiva/eficiente recuperação
da informação
É a unidade da instituição mais adequada para o
gerenciamento e funcionamento do repositório,
por isso, considere o seu papel nesse cenário

Fonte: Adaptado de Jones, Andrew e MacColl (2006), Swan (2008) e Leite (2009).
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É válido ressaltar que dependendo da instituição, os autores e
usuários possam ser os mesmos, no entanto, ainda assim os autores
e usuários apresentam necessidades específicas. Por essa razão, é
interessante que se realize um estudo de usuários visando compreender
as necessidades da comunidade acadêmica, e assim determinar as
características desses atores.
Uma vez identificado os tipos de atores, deve-se avaliar as
necessidades deles, que segundo Barton (2005) pode ser feita sob
aspectos informais (conversas presenciais ou remotas) e formais
(pesquisas de surveys, convites, etc.). Para facilitar esse processo,
Leite (2009) sintetiza os seguintes passos:
Figura 1 – Passos para avaliação das necessidades da comunidade
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Leite (2009).

O levantamento permitirá traçar quais necessidades do públicoalvo deverão ser contempladas pelo repositório.

2.2 Tipos de documentos cobertos
Após a definição do perfil da comunidade que será beneficiada
pelo repositório, é basilar estabelecer quais tipos de documentos serão
abrangidos. Afinal, os repositórios de acordo com Costa e Leite (2010)
constituem tanto a literatura formal quanto informal, conforme o quadro:
Quadro 2 – Tipos de produções científicas
Tipos de produções
Artigos

Monografias

Dissertações

Teses

Resumos

Anais

Livros e capítulos

Dados primários
de pesquisa

Materiais didáticos
dos cursos

Documentos
administrativos

Materiais de
divulgação

Relatórios
técnicos

Imagens

Sons

Vídeos

Softwares

Slides apresentados
em eventos

Preprints

Patentes

Relatórios de
conferências

Coleções especiais
Arquivos de dados
digitalizadas
Relatórios de
workshops

Fonte: Adaptado de Targino, Garcia e Paiva (2014), Costa e Leite (2017) e OpenDOAR (2021).
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Também é preciso estabelecer os formatos de arquivos que
serão aceitos no repositório. Atualmente, plataformas de gestão como
o Dspace suportam diversos formatos como documentos textuais
(PDF, DOCX, PPTX, XML, etc.), documentos pictográficos (BMP, PNG,
JPEG, TIFF, RAW, GIF), documentos de áudio (MP3, WAW, FLAC, etc.),
documentos de vídeo (MP4, MPEG, MOV, MKV) e objetos bidimensionais
e tridimensionais (CAD, VSF, DWG, etc.).
Nesse contexto, especialistas da área recomendam que a
estruturação das tipologias de produção científica aceitas pelo
repositório, sejam compatíveis com as expectativas dos pesquisadores.
Também recomenda-se que os pesquisadores tenham a opção de inserir
documentos suplementares de um trabalho em múltiplos formatos
como apresentações, infográficos, vídeos, entre outros.
Além disso, Costa e Leite (2017) apontam a necessidade de
observar a proporção de documentos disponibilizados em acesso
aberto (caso o repositório contenha documentos de acesso restrito).
Não há um consenso quanto à porcentagem exata de documentos com
acesso aberto, contudo, sugere-se que pelo menos mais da metade
(50%) de toda a produção científica seja disponíbilizada em acesso
aberto.

2.3 Planejamento de políticas bem estruturadas
A estruturação de políticas permite nortear tanto a comunidade
atendida quanto a equipe gestora do repositório. Entretanto, nem
sempre são dadas as devidas atenções a esses elementos, conforme
constatado por Shintaku (2014) e Roy, Biswas e Mukhopadhyay (2015),
que identificaram falta de clareza ou ausência total de políticas nos
repositórios.
Tendo em mente essa preocupação, autores como Targino, Garcia
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e Paiva (2014) sugerem a elaboração e implementação de políticas para
difusão e uso da informação científica nos repositórios institucionais.
Sendo assim, na construção dos repositórios institucionais,
sugere-se adotar os seguintes tipos de políticas:
Política de funcionamento
Abrangem aspectos relacionados à operacionalização
do repositório, como processo de depósito, validação de
metadados, acesso, etc. Esse tipo de política deve refletir as
decisões tomadas no planejamento e deve estar concatenada
com as políticas da biblioteca e da própria instituição (COSTA;
LEITE, 2017). Segundo Leite (2009), são organizadas em:
a) políticas de funcionamento interno: lista de formatos
de arquivos suportados pelo sistema, campos
que serão utilizados na indexação de metadados,
diretórios para cadastrar o repositório, etc.;
b) políticas relacionadas às políticas da biblioteca:
como por exemplo, as políticas de formação e
desenvolvimento de coleções;
c) políticas estabelecidas a partir de políticas da
instituição: autenticação e identificação de usuários,
política de privacidade, políticas de informação, entre
outras.
Política de definição de papéis
Incluem definições e atribuições de cada papel, como
administradores, autores, revisores, bibliotecários, etc.,
considerando a formação e competências necessárias para sua
atuação. Também preconiza-se a elaboração de organograma
para orientar a equipe sobre papéis, bem como estabelecimento
de diretrizes para configuração de comunidades/coleções
por parte dos centros e departamentos da instituição (VIANA;
ARELLANO, 2006).
Sumário
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Política de informação
Considera as diretrizes para os padrões e tecnologias que serão
adotados para garantir a interoperabilidade do repositório,
bem como estabelecer níveis e permissões de acesso. Além
disso, sua formulação envolve a participação de uma equipe
multidisciplinar como bibliotecários, pesquisadores, analistas
de sistemas e pessoal envolvido com a política universitária.
Salienta-se que a formulação da política de informação interfere
diretamente na política de submissão (TOMAÉL; SILVA, 2007;
MARRA, 2012). Além disso, nessas políticas é preciso inserir
diretrizes sobre a coleta e compartilhamento de dados de
produções dos autores dos cursos de pós-graduação para envio
em outros sistemas, como a plataforma Sucupira, por exemplo.
Política de submissão
Contempla a descrição do fluxo de submissão dos trabalhos,
sendo possível fazer uso de fluxogramas e definir se o
arquivamento será feito pelo próprio autor ou equipe do
repositório. Inclui nessa política as diretrizes para campos
descritivos da submissão, vocabulário controlado e esquema de
metadados padrão. As diretrizes podem ainda ser estabelecidas
por centro, departamento e/ou tipo de documento, conforme
necessidades da instituição (SHINTAKU, 2014; VIANA;
ARELLANO, 2006).
Política de privacidade
Constam as diretrizes que asseguram os direitos de privacidade
dos usuários do repositório, visando proteção de dados privados
(SHINTAKU, 2014).
Política de preservação digital
Representam o planejamento e o compromisso a fim de
preservar a longo prazo os documentos submetidos no
repositório. Essa política contribui para que os novos padrões
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e normas que surgirem estejam em consonância com as
estratégias e soluções para a preservação dos documentos
digitais. Portanto, sua elaboração deve ser feita por uma equipe
multidisciplinar, considerando a preparação da infraestrutura
física e sistemas de informação (BAGGIO; BLATTMANN, 2017;
COSTA; LEITE, 2017).

C

Política de direitos autorais
Estabelece licenças e condições de acesso e uso dos trabalhos
armazenados. Trata-se de uma política pouco presente nos
repositórios, por isso, é essencial que seja trabalhada a fim de
salvaguardar a paternidade intelectual (COSTA; LEITE, 2017),
isto é, deve ser criada com o propósito de assegurar os direitos
autorais dos trabalhos depositados.
Política para engajamento da comunidade
Está intrinsecamente relacionada com o povoamento do
repositório, destacando-se como estratégia crucial para
incentivo ao seu uso (VIANA; ARELLANO, 2006). É importante
refletir que essa questão já era pautada por autores como Bernal
(1939) e Garvey (1979) que defendiam a popularização da
ciência e a interatividade entre pesquisadores, respectivamente.
Além disso, essa política deve estar vinculada com o plano
de divulgação do repositório. Outra questão abrangida, tratase da promoção de eventos, reuniões, contatos, etc. a fim de
demonstrar os benefícios e vantagens do repositório, e por
fim, considera-se a criação de formas de reconhecimento aos
autores, pois a sua falta é um dos fatores que desmotivam a
participação da comunidade.
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No desenvolvimento de políticas, é necessário certificar se elas
apresentam os seguintes aspectos de acordo com o checklist:
Quadro 3 – Checklist das políticas para repositórios institucionais
Checklist – Políticas de repositórios institucionais
Política de funcionamento
a) Processo de submissão

b) Consonância com as políticas
da biblioteca e instituição

c) Validação dos metadados

d) Diretórios para cadastrar

e) Autenticação e identificação
dos usuários

f) Acesso e uso dos documentos

Política de definição de papéis
a) Definição dos papéis

b) Atribuições de cada papel

c) Organograma
(cargos, departamentos)

d) Níveis de permissão dos centros
e/ou departamentos na gestão

Política de informação
a) Interoperabilidade com
outros repositórios

b) Nortear as práticas do
repositório

c) Definir os níveis e perfis de
permissões de acesso para
gerenciamento

d) Elaboração multidisciplinar
(bibliotecários,
pesquisadores, etc.)

Política de submissão
a) Descrição do fluxo de
submissão

b) Diretrizes para indexação

c) Fluxograma com as etapas
de submissão

d) Diretrizes para remoção e
correção de conteúdo

e) Diretrizes de submissão por centro, departamento e/ou tipo de
documento
Política de privacidade
a) Asseguração da privacidade
dos usuários
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b) Proteção aos dados privados

Política de preservação digital
a) Preservar em longo prazo os
documentos depositados

b) Conscientizar a instituição
sobre a preservação

c) Constituição de uma equipe
multidisciplinar

d) Infraestrutura física

e) Sistemas de informação
Política de direitos autorais
a) Salvaguarda a paternidade intelectual
Política para engajamento da comunidade
a) Estratégias de incentivo ao
uso do repositório

b) Consonância com as
estratégias de divulgação

c) Promoção de eventos,
reuniões, contatos, etc.

d) Apresentação dos benefícios
do repositório à comunidade

e) Formas de reconhecimento aos autores
Fonte: Elaborado pelo autor.

Dessa forma, o desenvolvimento de políticas proporcionará
um estável funcionamento do repositório, assim, atuando eficiente e
efetivamente como canal de comunicação científica.

2.4 Seleção do software de gerenciamento
A escolha do software adequado é fundamental, pois, é ele que
determinará as principais funcionalidades do repositório. Para a Open
Science (2021), a maioria das plataformas de gestão apresentam
características básicas que atendem às principais necessidades da
instituição, porém, o que determina a escolha são as funcionalidades
específicas.
Atualmente há diversas plataformas, dentre elas: DSpace,
EPrints, Bepress, OPUS, dLibra e Omeka. Sendo que o mais utilizado
é o DSpace, criado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Sumário
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estando presente em 40% dos repositórios do mundo. De acordo com
Leite (2009), no momento de seleção da plataforma, é preciso atentarse às seguintes características:
Quadro 4 – Checklist de critérios para seleção de software para o repositório
Checklist de critérios para seleção do software do repositório
a) Interface de autoarquivamento
de conteúdo

b) Módulo de estatísticas de acesso,
uso e download

c) Mecanismo de restrição de
acesso (quando se precisa
restringir o acesso a certos
documentos)

d) interfaces para busca, navegação
e recuperação de informação

e) Armazenamento de texto
completo

f) Interface administrativa
para criação e gestão de
comunidades/coleções

g) Suporte aos padrões de
interoperabilidade, como o
protocolo OAI-PMH

h) Armazenamento de arquivos de
diferentes formatos, como texto,
imagem, vídeo, áudio, etc.

i) Suporte e flexibilidade aos padrões
de metadados (descritivos,
técnicos, de preservação, de direitos
autorais adotando esquemas como
Dublin Core, Marc 21, etc.)

j) Sistema de licenciamento de
conteúdo

k) Mecanismos de preservação da
informação digital

l) Suporte a identificação persistente
dos documentos

m) Navegação e mecanismos de
busca em metadados e texto
completo

n) Fluxo de submissão e aprovação
de conteúdo

o) Autenticação e níveis de
autorização diferenciados para
diferentes usuários

p) Interfaces ergonômicas e
adaptativas

q) Software livre e gratuito

r) Capacidade de execução em
vários sistemas operacionais

s) Reconhecimento do software na
comunidade científica

t) Uso de linguagem de marcação
XML

u) Prestação de suporte,
documentação online e tradução
para o idioma usual
Fonte: Adaptado de Leite (2009).
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Recomenda-se que a seleção do software envolva a participação
tanto de bibliotecários quanto de analistas de sistema, e que sejam
avaliados os custos e a complexidade de implantação.
Também é indicado pelos especialistas que o software tenha
a opção de fornecer informações estatísticas de acesso, uso e
download dos trabalhos, bem como disponibilizar a opção de realizar o
cadastro de perfis das redes sociais acadêmicas (como Academia.edu,
ResearchGate, etc.) e ainda dispor de índices de citação e/ou altimetria.

2.5 Organização do repositório
A organização do repositório é um dos aspectos que mais mudam
de um repositório para outro, pois, tudo varia conforme as necessidades
de cada instituição. Partindo dessa premissa, a organização pode ser
feita desde a mais simples (por comunidades e coleções), quanto
de maneira mais complexa (por comunidades formais, temáticas,
contendo mais subdivisões, cada uma com sua própria coleção).
Para compreender melhor a lógica de organização de um
repositório, tem-se como exemplo o esquema a seguir:
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Figura 1 – Esquema de organização das coleções e comunidades do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Fonte: Elaborado pelo autor com base na tabela disponibilizada pelo CNPq.

É essencial que nos metadados sejam identificadas as comunidades,
assuntos e tipos de trabalhos no caso de organizações complexas.
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Outro aspecto essencial diz respeito a manutenção da identidade
visual do repositório, padronização das páginas, divulgação dos
dados estatísticos e conservação dos domínios que direcionam ao
repositório (TARGINO, GARCIA; PAIVA, 2014). Shintaku (2014) orienta
que a adoção de uma infraestrutura de computação em nuvem, tem
sido uma alternativa que proporciona robustez, eficiência e segurança
no armazenamento de informações.
Além dos pontos destacados, Leite (2009) aponta a necessidade
de inserção de páginas com atalhos para acesso aos diretórios de
repositórios e aos periódicos científicos como o OAIster, OASIS.Br,
Directory of Open Access Journals (DOAJ) e PubMed, por exemplo.
Acrescenta-se também, a inserção de ícones hiperlinkados das
redes sociais nas páginas dos documentos, assim facilitando o
compartilhamento.
Outra sugestão é que o repositório apresente um espaço para
gerenciamento do perfil do usuário, dessa forma, permitindo personalizar
as suas preferências para utilização do repositório. Da mesma forma,
é importante inserir uma página contendo informações dos trabalhos
recentemente adicionados nas coleções.
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2.6 Formas de alimentação
Trata-se da definição da maneira como o repositório será
alimentado. Segundo Freitas e Leite (2018), a alimentação pode ser
feita de três formas:
a) autoarquivamento: nesse tipo de alimentação os próprios
autores são responsáveis por todo o processo de submissão
do trabalho, e o trabalho é publicado imediatamente sem
moderação (LEITE, 2009; COSTA; LEITE, 2017);
b) arquivamento mediado: a submissão é parcialmente realizada
pelo autor ou inteiramente pela equipe do repositório, nessa
modalidade os trabalhos passam por procedimentos de
verificação, e são publicados após validação (LEITE, 2009;
COSTA; LEITE, 2017);
c) carga automática: é realizado com a integração de outros
sistemas, onde os bibliotecários são unicamente responsáveis
pela migração de dados bibliográficos de uma coleção para
outros sistemas que fazem uso do protocolo OAI-PMH. Esta
forma de alimentação é a mais recomendada pelos autores,
pois, garantem a máxima consistência dos dados indexados, o
que resulta em uma recuperação mais eficiente da informação
científica, além de atender as normas de preservação digital
(FREITAS; LEITE, 2018).
Para facilitar o processo de migração de metadados, a Open
Science (2021) recomenda o uso da ferramenta Simple Web-service
Offering Repository Deposit (SWORD) que permite migrar documentos
de um local para outro, assim viabilizando a construção de coleções em
múltiplos locais.
Ainda sobre a alimentação do repositório, Marra (2012) considera
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duas abordagens: a rígida (armazenamento da literatura formal como
artigos, monografias, dissertações e teses) e a flexível (armazenamento
da produção científica formal e informal). De acordo com Leite (2009),
caso a abordagem escolhida seja rígida, eventualmente pode ser
alterada para abordagem flexível.
Diante disso, pode-se simplificar as formas de alimentação e
abordagem no infográfico a seguir:
Figura 2 – Infográfico das formas de alimentação do repositório

Fonte: Elaborado pelo autor.

É importante frisar que, a definição adequada de como será
alimentado o repositório refletirá diretamente na qualidade de indexação
e recuperação no sistema.

Sumário

33

2.7 Recomendações básicas sobre escrita científica aos autores
A comunicação científica de qualidade também se traduz
na construção epistêmica do trabalho. Em vista disso, Frohmann
(2000) defende que os canais de comunicação científica priorizem e
reconheçam a necessidade de desenvolver trabalhos com construção
textual de qualidade.
Nesse contexto, os gestores de repositórios institucionais podem
considerar a inserção de orientações básicas de escrita científica para
os autores. Pois, como constatado por Guimarães, Silva e Noronha
(2009), a percepção de baixa qualidade dos trabalhos publicados em
um repositório pode gerar desinteresse da comunidade em submeter
seus trabalhos.
Sendo assim, recomenda-se que sejam inseridas no escopo
do repositório dicas e orientações sobre elaboração de trabalhos
acadêmicos, bem como sugestões de referencial teórico sobre
metodologia científica. E ainda a disponibilização de manuais de
normalização de trabalhos acadêmicos, contemplando normas
advindas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
Vancouver, da American Psychological Association (APA) e/ou da
International Organization for Standardization (ISO).
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Na Figura 3, foi utilizado um exemplo de dica criado pelo Centro
de Informações Nucleares (2019):
Figura 3 – Exemplo de card divulgando dicas sobre tipos de resumos

Fonte: Centro de Informações Nucleares (2019).

No repositório e/ou nos demais canais de comunicação da
instituição, é possível divulgar dicas que auxiliem os pesquisadores
na elaboração de seus trabalhos. Dessa maneira, corroborando para
construção de coleções de notável relevância científica, que por
conseguinte, atraem e incentivam os pesquisadores.
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2.8 Big data
O Big Data está relacionado com a geração de informações
estratégicas em tempo real, atuando como campo que garante trabalhar
com grandes volumes de dados formados por uma variedade de tipos
de dados (SANTOS, 2017).
Segundo Reis e Sá (2020), a análise de dados oriundos do Big Data
permite fazer provisões. Desse modo, trata-se de um método bastante
utilizado na análise de mercado, uma vez que facilita a elaboração de
estratégias e a tomada de decisão de maneira mais segura.
Além do mais, é possível utilizar os dados analisados para
identificar os interesses e hábitos dos usuários tanto da biblioteca como
da instituição ou até mesmo em empresas. Dentre alguns exemplos de
fontes de dados, pode-se citar os vídeos no YouTube, as informações
circuladas em redes sociais e a literatura científica. De acordo com
Shintaku (2014), o Big Data facilita a reutilização de dados em novas
pesquisas, e pode ser aplicado sob diversos contextos como:
Figura 4 – Exemplos de aplicação do Big Data

Fonte: Elaborado pelo autor, dados do SBCoaching (2019).
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Destarte, os dados gerados também podem ser partilhados entre
instituições, o que fortalece as pesquisas colaborativas, contribuindo
para a geração do conhecimento científico.
Além do mais, os especialistas mencionam a estruturação
desses metadados no contexto do Linked Data, ou seja, tratando-se de
uma solução de interligação entre dados de diversas fontes visando
melhorar a interoperabilidade do repositório com outros sistemas.

2.9 Preservação da informação digital
Pode ser compreendida como um conjunto de processos que,
visam garantir o acesso contínuo às informações armazenadas no
espaço digital por um longo período (ABREU; CONEGLIAN; VIDOTTI,
2017).
As plataformas de gestão de repositórios, normalmente suportam
diversos tipos de formatos de arquivos originados tanto por softwares
comerciais quanto de código fonte aberto. Tendo isso em vista, é
fundamental estabelecer estratégias de preservação, e assim, sendo
possível fazer uso de algumas estratégias criadas por Sherpa (2004):

01

Captura de metadados técnicos e administrativos
Para manter os documentos digitais por várias gerações
de hardware e software, é interessante saber como essas
informações foram codificadas para que no futuro os
softwares possam reconhecer os metadados gerados.
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02

Definição de formatos restritos

03

Armazenamento de conteúdo em formato aberto

04

Aprimoramento dos metadados descritivos

O uso de vários formatos de arquivos é uma excelente
estratégia para atrair os pesquisadores, contudo, deve existir
algum tipo de moderação. Futuramente, muitos formatos de
arquivos dificultarão a migração, já que cada formato exige
tempo para ser migrado. Por isso, é recomendável a monitoria
dos formatos a fim de identificar incompatibilidades, e
convertê-los em formatos atuais.

Utilizar formatos de arquivo aberto minimiza as probabilidades
de incompatibilidade, além disso, é preferível selecionar
formatos acessíveis em várias plataformas (Windows,
Linux, MacOS). Mesmo que na política esteja estabelecido
o depósito de muitos formatos, é possível convertê-los para
publicação em formatos abertos. Por exemplo, documentos
criados no Microsoft Word podem ser gerados em PDF/A que
tem amplo suporte em vários softwares.

Metadados bem construídos proporcionam consistência
na recuperação da informação, por isso, recomenda-se
a revisão dos metadados, e assim, sendo fundamental a
atuação do bibliotecário.

Além dessas estratégias, sugere-se o uso da ferramenta
OpenRefine criada pela Google, que trata e limpa massa de dados por
meio de uma interface intuitiva e de fácil utilização. De acordo com Rosa
(2016), tal ferramenta tem a capacidade de alterar, corrigir ou eliminar
metadados, o que reduz a inconsistência dos mesmos. Também é
relevante, que sejam disponibilizadas orientações quanto à preservação
da informação para a equipe responsável e para os usuários.
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3
Caminhos para fomentar a
disseminação da informação
científica institucional:

ênfase na disseminação

“

Cada cientista em qualquer área depende da
opinião de outros cientistas em sua área; ele
depende de outros para fornecer informações
que lhe permitam prosseguir com seu trabalho
para que possa ganhar uma boa reputação.
Seu próprio interesse é fazer uma boa
reputação para si mesmo. Ao mesmo tempo,
ele é dependente de outros cientistas por sua
boa opinião sobre si. Cada cientista tem esse
interesse próprio.
Garvey (1979, p. 301-302, tradução do autor)

A disseminação da informação científica ocorre de inúmeras
maneiras, pois, é pautada pela interação entre sujeitos a fim de trocar
ideias e obter reconhecimento de seus pares. Em outras palavras,
a disseminação da informação é uma característica essencial para
fomentar o progresso científico.
No século XX, com a introdução das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC), a produção da informação científica atingiu
escalas nunca antes vistas, o que trouxe vários desafios no que diz
respeito à disseminação (PRICE, 1976). Posteriormente, os repositórios
surgem trazendo consigo novas possibilidades de disseminação, além
de propor o fortalecimento do reconhecimento dos pesquisadores e
instituições.
Em face à essas reflexões, neste tópico pretende-se discutir
práticas relacionadas à disseminação em repositórios institucionais,
considerando aspectos como cultura do repositório, formas de
recompensa, identificadores, padrões de interoperabilidade, cadastro
em diretórios e base de dados, estratégias de promoção e serviços de
informação.

3.1 Desenvolvimento de cultura de adoção no repositório
O sistema de comunicação científica é constituído por conjuntos
de valores e costumes culturais que são propulsoras das atividades
científicas. Normalmente, ao criar novos elementos, estes só serão
adotados efetivamente quando são aceitos culturalmente pela
comunidade científica, daí a necessidade de se criar uma cultura de
uso do repositório.
Em seus estudos, Garvey (1979) percebeu que a atividade
científica está intrinsecamente ligada com a dependência mútua entre
pesquisadores, uma vez que o reconhecimento advém da troca de
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ideias com seus pares. Dessa forma, infere-se que quanto mais cedo os
pesquisadores reconhecerem a relevância do repositório, mais rápida
será a adoção.
Nesse sentido, é primordial que os esforços da equipe leve em
consideração caminhos para que os pesquisadores notem os benefícios
que terão ao publicar seus trabalhos no repositório. Isto é, é preciso
promover mecanismos de participação dos pesquisadores. Além do
mais, na pesquisa que gerou este guia, apontou-se a necessidade
de mudar os critérios de avaliação da CAPES para que considerem a
produção científica em revistas de acesso aberto, bem como o depósito
em repositórios institucionais, pois, abranger a produção científica do
repositório na avaliação, é uma outra maneira de atrair a comunidade.
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3.2 Modelo de recompensas
Quando um pesquisador troca ideias, experiências e inferências
com seus pares, além de buscar a produção e validação da sua
pesquisa, também busca ser reconhecido pela comunidade científica a
qual pertence. Nesse cenário, Garvey e Gottfredson (1976) identificaram
que já se manifestava no século XX a busca pelo reconhecimento,
assim, destacando-se como parte essencial para a estabilidade da
comunicação científica.
Sendo assim, o reconhecimento é um mecanismo que alimenta
o desejo do pesquisador em continuar realizando suas pesquisas,
portanto, é natural que os canais de comunicação científica promovam
maneiras de garantir o reconhecimento. Entretanto, quando se compara
ao periódico, percebe-se que os repositórios institucionais ainda
carecem de meios de recompensa e reconhecimento dos trabalhos
armazenados.
Pensando nisso, Viana e Arellano (2006) recomendam a adoção
de recompensas, por exemplo, recompensando pesquisadores mais
produtivos ou mais citados, e promovendo que órgãos de mais alta
autarquia possam oferecer financiamento adicional aos centros, grupos
e/ou departamentos de pesquisa que atingirem uma certa produção
científica. Além dessas sugestões, é possível fazer uso das seguintes
formas de recompensa:

Epônimo
Ao fazer uma importante descoberta, o pesquisador pode ter o seu
nome batizado. Por exemplo, em pesquisas de programas de PósGraduação que gerem algum tipo de produto, é possível atribuir o nome
do pesquisador como forma de reconhecer a originalidade do seu
trabalho.
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Premiações honoríficas
Tal como ocorre no Prêmio Nobel, a instituição pode promover
premiações como medalhas ou honras outorgadas em parceria com
outras instituições ou ainda articulando com os próprios centros
acadêmicos. A biblioteca juntamente com os centros e/ou pró-reitorias,
podem conceber prêmios para as melhores monografias, dissertações,
teses por temáticas e/ou por cursos. As premiações aumentam o grau
de difusão do trabalho, uma vez que um trabalho premiado reflete alta
qualidade.

Status acadêmico/profissional
Como as premiações raramente abrangem muitos pesquisadores,
o pesquisador pode receber recompensas que agreguem ao seu
status, por exemplo, pode ser convidado para fazer parte de grupos de
pesquisa, participar de eventos científicos prestigiados ou na condução
de outras pesquisas.

Visibilidade
Quanto mais visível o trabalho estiver no repositório, mais notoriedade
terá o pesquisador. Por isso, sugere-se que no repositório seja criada
uma área para trabalhos mais bem avaliados, premiados ou mais
citados, sendo possível fazer isso por categorias, como temáticas,
áreas ou centros.
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Publicação em periódicos científicos de renome
A biblioteca pode estabelecer parcerias com editoras de revistas ou
programas de Pós-Graduação no intuito de convidar os autores de
trabalhos com maior destaque.

Publicação em livros da instituição
Se a instituição possuir editora, ela pode publicar os trabalhos
premiados em livros ou capítulos de livro.

Homenagem aos pesquisadores
Quando um pesquisador muda de status (como ingresso em um
mestrado/doutorado ou quando convidado para participar de um grupo
de estudo) ou ainda quando tem algum trabalho bem reconhecido,
este pode receber uma homenagem seja em forma de mensagem
de congratulações postadas na página inicial do repositório ou nas
redes sociais. De maneira indireta, essas homenagens também são
uma forma de divulgar a instituição, já que os pesquisadores são
representantes dela.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Léon Orozco (1998) e Weitzel (2006).

Esses foram somente alguns exemplos de recompensas,
mas a equipe responsável poderá fazer uso de outros métodos
visando proporcionar o reconhecimento do pesquisador, o que
consequentemente, fortalecerá a visibilidade da instituição e ainda
gerará impacto na vida profissional/acadêmica do pesquisador.
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3.3 Uso de identificadores
Para atrair a comunidade científica, o uso de identificadores
de perfis dos autores é uma possibilidade. Pois, se eles buscam
por notoriedade, o uso de identificadores é fundamental para que
os seus dados possam ser registrados e disseminados entre as
comunidades científicas. Neste tópico, serão citados alguns exemplos
de identificadores que podem ser agregados ao repositório:
Foi desenvolvido com o propósito de
distinguir as atividades de pesquisa
entre pesquisadores com nomes
semelhantes. Com um perfil ORCID, é
possível identificar objetos, artigos,
citações, instrumentos, etc. Cada identificador ORCID, traz um conjunto
de informações sobre o perfil do pesquisador (SANTOS, 2019). É uma
ferramenta gratuita e que pode ser incorporada aos repositórios e
também aos periódicos.
Criado em 2008, trata-se de uma
rede social acadêmica que
registra e dissemina publicações
científicas e disponibiliza dados estatísticos (downloads, acessos,
citações). Nessa rede social há interação entre pesquisadores, incluindo
sistema de seguidores. O ResearchGate apresenta diversas
funcionalidades indispensáveis para divulgação e integração ao
repositório (ORDUÑA-MALEA; MARTIN-MARTIN; LÓPEZ-CÓZAR, 2016).
É uma base de dados brasileira que
armazena currículos de pesquisadores. É
adotada fortemente pelas instituições,
tornando-se indispensável para analisar o
mérito e as competências dos pleitos de
financiamento de pesquisa (CONSELHO..., 2021). No perfil do
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pesquisador do repositório, é possível inserir um link de acesso ao
Currículo Lattes, assim facilitando a obtenção de informações sobre o
mesmo.
Criado pela Google, essa ferramenta
armazena e recupera publicações, se
aproximando bastante das tradicionais
bases de dados, porém nos moldes do
motor de busca Google. No Google
Acadêmico, a equipe do repositório pode criar um perfil e por meio
deste, cadastrar os trabalhos que estão no repositório, assim
contribuindo para a sua disseminação (MUGNAINI; STREHL, 2008).
Também pode utilizar os indicadores de produção científica fornecidos
pela ferramenta.
Além dos benefícios abordados, salienta-se que a utilização destas
ferramentas facilita a comunicação entre pesquisadores, dado que
fornece informações como área e instituição de atuação, publicações,
linhas de pesquisa, impactos da pesquisa, dados de contato, etc., o que
impulsiona a participação da comunidade e a atividade cooperativa.

3.4 Padrões para garantir a interoperabilidade
A interoperabilidade é uma funcionalidade que permite a troca
e/ou migração de dados entre sistemas. Sendo assim, a partir da
interoperabilidade o repositório consegue compartilhar dados com
bibliotecas, base de dados ou outros repositórios. Segundo Costa e
Leite (2017), isso tudo é possível por mérito dos protocolos, como é o
caso do Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH).
Para viabilizar a interoperabilidade de dados, Shintaku (2014)
considera três princípios fundamentais:
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a) esquema de metadados: trata-se da esquematização de
padrões de metadados para compartilhamento com outros
repositórios, e deste modo, expandir as possibilidades de
disseminação da informação científica, como por exemplo, o
Dublin Core;
b) protocolo de comunicação comum: os protocolos entre
sistemas devem ser semelhantes a fim de efetivar a
comunicação, nesse caso, o Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
é uma das opções mais comuns de fazer a comunicação, pois
garante a interoperabilidade entre diferentes sistemas;
c) formato Extensible Markup Language (XML) na comunicação:
nesse formato as informações coletadas precisam estar
contidas em arquivos XML, sendo substancial para migração
de dados de um sistema para outro sem perda de dados.
Em face ao exposto neste tópico, depreende-se que os princípios
assegurarão e validarão os dados armazenados no sistema, assim
tornando os dados mais consistentes. Além disso, é pertinente que
o repositório tenha uma postura mais proativa coletando de forma
automática dados da produção científica do pesquisador, e incluindo no
repositório. Somado a isso, os especialistas sugerem a possibilidade de
integrar com portais agregadores, tanto nacionais quanto internacionais
e incentivar o desenvolvimento contínuo de sistemas interoperáveis.
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3.5 Cadastro do repositório em diretórios
e base de dados de acesso aberto
O cadastro do repositório em outras fontes é necessário, pois é
uma maneira de localizar os trabalhos científicos daquele repositório,
como destacado por Leite (2009) e Weitzel (2019). Nesse sentido, os
diretórios e base de dados permitem realizar uma única busca em
diversos repositórios, assim poupando o tempo do usuário. Isto posto,
no Quadro 5 foram inseridos alguns exemplos de diretórios e bases de
dados para cadastro do repositório:
Quadro 5 – Exemplos de diretórios e base de dados de repositórios
Nome

Link

Bielefeld Academic
Search Engine (BASE)

http://www.base-search.net

Citebase Search

https://eprints.soton.ac.uk/260677/

Clio-i Service Provider of Science
Documents

http://www.liber.ufpe.br/clioi

OAIster

https://www.oclc.org/en/oaister.html

OASIS.Br

http://oasisbr.ibict.br/vufind/

Open Access Directory (OAD)

http://oad.simmons.edu/oadwiki/
Data_repositories

OpenDOAR

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Perseus

http://www.perseus.tufts.edu/hopper

Public Knowledge Harveste

https://pkp.sfu.ca/ohs/

Registry of Research Data
Repositories (Re3data.org)

https://www.re3data.org/

Repository Explorer

http://dl.cs.uct.ac.za/projects/re

Directory of Open Access Scholarly
Resources (ROAD)

https://road.issn.org/

Fonte: Adaptado de Targino, Garcia e Paiva (2014), Costa e Leite (2017) e OpenDOAR (2021).
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Quanto mais diretórios ou bases de dados tiverem o repositório
registrado em seu âmbito, maiores serão as chances de disseminação.
Além disso, Leite (2009) recomenda que os autores sejam incentivados
a registrarem seus trabalhos em outros repositórios de acesso aberto,
e que as políticas de arquivamento do repositório sejam cadastradas
no Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies
(ROARMAP).
Indica-se utilizar ou até desenvolver sistemas que permitam
a busca federada para facilitar a localização de documentos em
vários repositórios. Outra possibilidade é desenvolver aplicativos
para cadastro do repositório em vários diretórios internacionais, isso
facilitaria e automatizaria o processo de cadastro do repositório. Por
fim, recomenda-se vincular o repositório com as plataformas Sucupira
e Lattes.

3.6 Estratégias de promoção do repositório
A promoção do repositório para com a comunidade científica é
pertinente para a disseminação e visibilidade da produção intelectual.
Por esse motivo, Barton e Water (2004) consideram a realização desta
tarefa por meio de duas abordagens:

Abordagem de cima para baixo (top-down): os esforços
partem das pró-reitorias, direções, departamentos,
entre outros através de contato direto, assim instituindo
condições políticas favoráveis ao repositório. Nesta
fase, é sugerido que sejam convencidas as pessoas
mais influentes e tomadoras de decisão.
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Abordagem de baixo para cima (bottom-up): o contato
inicia-se com os pesquisadores, professores, grupos de
pesquisa, estudantes e demais membros diretamente
ligados às atividades científicas da instituição. Nesse
contexto, a maneira de realizar a interação varia para
cada pesquisador ou departamento. É importante
levar em conta os pesquisadores que possuam
blogs ou sites pessoais, pois podem ser potenciais
disseminadores do repositório.

Além destas formas de abordagem, Leite (2009), Barton e Water
(2004) preconizam as seguintes recomendações:
a) conhecer editores, web designers e gestores de conteúdo a fim
de apresentar suas características, bem como os desafios de
sua gestão e preservação do conteúdo digital, assim tornandoos potenciais aliados;
b) divulgar o repositório por meio de encontros, telefone,
videoconferências, reuniões, eventos e materiais impressos;
c) conhecer a comunidade considerando suas diferenças
disciplinares e necessidades;
d) envidar esforços
direcionadas;

para

atividades

de

convencimento

e) esclarecer os benefícios do acesso aberto aos autores;
f) melhorar a política de desenvolvimento de coleções do
repositório refletindo as características da produção
intelectual da instituição e de suas disciplinas. Nesse caso,
sendo essencial reconhecer as diferenças disciplinares e suas
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influências nos hábitos de comunicação e autoarquivamento
em diversas disciplinas;
g) considerar valor agregado aos serviços flexíveis e adaptáveis
para economizar o tempo do pesquisador;
h) ter proatividade no aperfeiçoamento dos processos de
descoberta e recuperação da informação;
i) promover os conteúdos na comunidade científica mundial,
evidenciando o seu comprometimento com o aumento do
impacto dos trabalhos dos pesquisadores;
j) veicular os esforços empreendidos e realizações;
k) inovar na maneira de adquirir conteúdos para o repositório,
sendo sempre persistente. Caso os pesquisadores utilizem
outros repositórios, é fundamental identificá-los e em quais
áreas na instituição isso ocorre com mais frequência;
l) oferecer suporte sobre direitos de propriedade intelectual.

No caso das instituições que possuírem cursos de Pós-Graduação
na modalidade profissional, é crucial a divulgação de produtos oriundos
dos resultados de pesquisa, já que apresentam potencialidade para
solução de problemas específicos ou aperfeiçoamento de instrumentos
e/ou técnicas, e portanto, merecendo destaque especial. Pode-se fazer
uso de estratégias como desenvolvimento de materiais de divulgação
acerca das vantagens e relevância dos repositórios e criação de uma
exposição virtual na página do repositório.
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3.7 Serviços de informação
O repositório institucional não somente faz parte do leque de
serviços da biblioteca, como também dentro do seu escopo abarca
outros serviços de informação que, por conseguinte, atraem os usuários
e proporcionam maior comodidade. Confira alguns serviços:

Serviço de alerta de inclusão de conteúdo
É uma ferramenta de alerta de inclusão de conteúdo por e-mail
quando novos materiais são adicionados. Para isso, o usuário
cadastra-se em uma determinada coleção para ser notificado
automaticamente por e-mail, assim toda vez que algum material
for incluído, eles receberão um comunicado com as informações
dos materiais recém-publicados. Esse serviço é uma adequada
estratégia para atrair e manter contato com os usuários.

Really Simple Syndication (RSS)
Como no serviço anterior, o RSS é igualmente um serviço de alerta
de conteúdo que através dele, o sistema notifica o usuário quando
surgirem novidades seja de inclusão de novos materiais ou de
notícias de seu funcionamento (manutenção, criação de novas
comunidades, etc.). Uma vez habilitado, o portal do repositório
apresentará alguma opção para que os usuários insiram o seu e-mail
e confirmem interesse em receber o feed. O feed RSS atrai usuários
e os mantém informados.
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Redes sociais
Disseminam conteúdos publicados no repositório, apresentando
amplo alcance de usuários (reais e potenciais). As redes sociais
como Facebook, Linkedin, Instagram, WhatsApp e Twitter, têm
funcionalidades como postagens de texto, imagens e vídeos, criação
de páginas (somente Facebook e Likedin), grupos de discussão e
quiz (como o Instagram) que fortalecem a divulgação e interação
com a comunidade. Desse modo, as redes sociais impulsionam o
engajamento, pois, potencializam a interação entre os interessados
(pesquisadores, professores, estudantes, gestores, etc.).

Disponibilização de informações referentes às estatísticas de conteúdo
As informações estatísticas podem ser aplicadas para gerenciar
as coleções e a divulgação, bem como quando precisa-se avaliar o
repositório e divulgar indicadores de desempenho para a comunidade
e órgãos de fomento. Como o sistema monitora tudo que ocorre, é
possível disponibilizar essas informações em alguma área para que
tanto os usuários quanto a equipe consigam visualizá-las. Essas
informações funcionam como indicadores de desenvolvimento do
repositório e certificam a expansão da visibilidade de determinado
trabalho depositado.

Serviço de referência virtual
Consiste na disponibilização de suporte ao usuário mediante o
uso de chat on-line. Sendo assim, o serviço de referência auxilia os
usuários a tirarem dúvidas com os bibliotecários. Por meio de uma
plataforma on-line, o usuário sana dúvidas relacionadas às políticas,
ao funcionamento, aos direitos autorais, à pesquisa, etc. Esse serviço
traz mais segurança ao usuário, já que o atendimento individual
maximiza a aproximação do repositório com o seu público-alvo.
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Treinamento e suporte
Nesse serviço, o repositório oferece treinamento e suporte aos
usuários tanto presencial quanto remotamente para a submissão
de documentos, fazer pesquisas aproveitando ao máximo o motor
de busca, entre outros. Para isso, a equipe responsável pode fazer
videoconferências em plataformas on-line como GoToWebinar
e Zoom que têm agendamento e espaço para inscrições dos
interessados e transmissão ao vivo para assistir no computador
ou smartphone. O treinamento e suporte ajudam os usuários a
entenderem o funcionamento do repositório fazendo com que se
sintam mais confortáveis ao utilizá-lo.

Digitalização
O usuário pode necessitar que os documentos impressos
sejam digitalizados, e nesse caso o emprego dos softwares de
reconhecimento de caracteres também conhecido como Optical
Character Recognition (OCR) é um diferencial. Nesse caso, é
importante para a biblioteca que sedia o repositório conter
equipamentos de impressão e digitalização, bem como softwares
específicos. Como esse serviço exige a presença física do usuário, é
uma forma de divulgar os demais serviços ofertados pela biblioteca.

Orientações quanto aos direitos autorais
É interessante a disponibilização de um espaço para os usuários
tirarem dúvidas diretamente com a gestão do repositório. Nesse
caso, além de terem acesso ao serviço de referência virtual, é basilar
que os usuários tirem dúvidas presencialmente com a equipe ou
direção da biblioteca. Sanar dúvidas acerca dos direitos autorais
proporciona o entendimento de seus direitos enquanto autores, visto
que o desconhecimento acaba afastando e gerando desinteresse
em publicar no repositório.
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Perfil do pesquisador
São páginas contendo informações sobre o progresso do
pesquisador, como biografia, publicações, prêmios, eventos e
descrição da pesquisa que está sendo acessada. Essas informações
ajudam os leitores a obterem dados dos autores. Para isso, o próprio
software do repositório pode solicitar que os autores insiram tais
informações ao cadastrarem o seu perfil, e em seguida disponibilizálas nas páginas dos trabalhos publicados referentes àquele autor.
Fonte: Adaptado de Leite (2009), Costa e Leite (2017) e Ferreira et al. (2017).

Certamente a agregação desses serviços ampliarão o alcance
de usuários, além de convencer pesquisadores da instituição
a disponibilizarem seus trabalhos no repositório, dessa forma,
contribuindo para a disseminação do conhecimento e para a visibilidade
das pesquisas, autores e instituições. Os especialistas na área
apontam a criação de provedores de serviços locais e uma espécie de
Disseminação Seletiva da Informação (DSI).
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4
Práticas para garantia do acesso
e uso do conhecimento científico
nos repositórios institucionais:

ênfase no acesso e uso

“

As inovações do processo de comunicação
científica que vêm sendo incorporadas [...]
revolucionam o modo como os pesquisadores
se comunicam, publicam e acessam os
resultados de suas pesquisas.
Weitzel e Ferreira (2010, p. 119)

A Sociedade da Informação alicerçou-se com o entrelaçamento
da ciência e tecnologia, o que resultou em profusas transformações no
sistema de comunicação científica no século XXI, principalmente, no
modo de se acessar a informação científica no âmbito das instituições
de ensino e pesquisa.
Hodiernamente, muitas destas instituições contam com estudos,
projetos ou pesquisas financiadas com recursos públicos, mas que
publicam seus resultados em canais de comunicação restrita e/ou
comercial, e isso acaba dificultando o acesso por todos os interessados.
Entretanto, as instituições estão aderindo aos canais de acesso aberto.
Por esse motivo e visando reforçar tal tendência, foi criado o
Plano S em 2018 na Europa com o objetivo de incentivar que todas
as instituições financiadas com recursos públicos publiquem seus
trabalhos em canais de acesso aberto, incluindo os repositórios.
Dessa forma, considerando a potencialidade dos repositórios
institucionais, serão abordadas as práticas que garantem o acesso e
uso da produção científica, como capacitação da equipe, elaboração
de orientações aos usuários sobre busca no sistema, esclarecimento
sobre os direitos autorais, e-Science, responsividade, diagnóstico do
repositório e ciência aberta.

4.1 Capacitação da equipe quanto ao uso
dos recursos do repositório
De acordo com Marra (2012), a ausência de pessoas capacitadas
para atuarem em repositórios é uma das principais dificuldades
enfrentadas pelas IES. Em vista disso, Sobral e Santos (2017) preconizam
a formação de uma equipe especializada a fim de garantir o acesso, a
interoperabilidade dos dados e o armazenamento de diversos tipos de
arquivos.
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Nesse sentido, é apropriado que a equipe entenda as
funcionalidades básicas de um repositório, que são: gerenciamento
de dados e atividades de pesquisa; curadoria e veiculação de objetos
digitais; gestão do conhecimento; exposição virtual; preservação da
informação digital; administração de acesso; e, gerenciamento dos
perfis de usuário (FRANÇA; ARAÚJO; SILVA, 2020).
Nessa composição, sugere-se a presença de bibliotecários,
analistas de sistemas, assessores de comunicação, designers e
analistas de redes sociais. Além disso, ressalta-se que conforme Leite
(2009) nem sempre uma equipe precisa ser grande, mas que seja
capacitada conforme as necessidades de implementação e gestão do
repositório. Outro ponto a ser considerado, trata-se da visão geral da
equipe quanto aos aspectos concernentes à comunicação científica, às
TIC, à filosofia do acesso aberto e ao funcionamento do repositório.
Por fim, Leite (2009) orienta que os profissionais envolvidos
se mantenham atualizados quanto às tendências no contexto das
comunidades (através de eventos, conferências, leitura de listas de
discussão, etc.) e as novidades e mudanças na instituição que possam
trazer implicações para o repositório e o desenvolvimento técnico
participando em oficinas, cursos e treinamentos.
Também aconselha-se capacitar a equipe para que saibam
direcionar os seus esforços, de maneira que a comunidade compreenda
as vantagens e os proventos dos repositórios, bem como conscientizála quanto à relevância da curadoria e veiculação de objetos digitais.
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4.2 Orientações aos usuários sobre o uso do mecanismo
de navegação, busca e recuperação da informação
Nem todos os usuários estarão habituados para manuseio do
repositório, por essa razão, é pertinente que sejam orientados para
compreender a pesquisa, localização, recuperação e utilização das
informações utilizadas. Destarte, foram elencados exemplos de
orientações aos usuários:
Figura 5 – Captura do Repositório Institucional do Ibict

Fonte: Repositório Institucional do Ibict (2021).
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a) Navegação: ocorre por comunidade e coleção, data do
documento, autor, orientador, título, assunto, área do
conhecimento, programa, tipo de documento e tipo de acesso;
b) Busca: uso de palavras-chave, trucagem, variações
morfológicas, pesquisa por frase e operadores booleanos
(AND, OR, NOT);
c) Filtros de busca: busca em local específico, tipos de
documentos, ordenação, quantidades de resultados por
página, etc.;
d) Comunidades: orientações sobre onde encontrar informações
de cada comunidade e coleções relacionadas;
e) Coleções: esclarecimentos sobre a forma em que estão
organizadas as coleções e os tipos de documentos contidos;
f) Login: orientações sobre como criar um perfil no repositório,
fazer login e utilizá-lo;
g) Processo de submissão: abrangendo todos os passos
necessários desde a inserção de todos os metadados até a
disponibilização do documento no repositório;
h) Alertas/Notificações: os usuários podem não saber como
se inscrever para receber feed/alertas de novos materiais no
repositório, além disso, recomenda-se que sejam instruídos
acerca do processo de cancelamento de feed/alertas.
Por conseguinte, sugere-se a disponibilização de guias, manuais,
tutoriais e/ou vídeo tutoriais a fim de orientar a comunidade acadêmica,
incluindo como pesquisar trabalhos científicos, caso a gestão considere
necessário esse tipo de material de apoio.
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4.3 Esclarecimento sobre os direitos autorais
O desconhecimento acerca dos direitos autorais é algo que
compromete a participação da comunidade, principalmente, quando
gera confusão e incerteza de quais são os direitos dos autores ao
submeter seu trabalho (WESTRIENEN; LYNCH, 2005; GUIMARÃES;
SILVA; NORONHA, 2009).
Para contornar essa situação, Leite (2009) recomenda o uso de
licenças de conteúdo, que consistem basicamente em dois tipos:

Licença de depósito
É quando o autor e instituição fazem um acordo para que o trabalho seja
difundido e mantido no repositório, como por exemplo, se o trabalho
pode ou não ser publicado em outros de comunicação científica.

Licença de uso
É quando os autores concedem aos usuários (leitores) o que pode ou
não ser feito com o seu trabalho, como por exemplo: se o conteúdo
pode ser copiado contanto que seja citado.

É interessante que as diretrizes destas licenças estejam claras
nas políticas de direitos autorais, conforme abordado na subseção 2.3.
Além disso, Gomes (2012) sugere o uso de licenças Creative Commons
(CC), pois, com o CC os autores podem definir diversos tipos de uso, em
razão de ter a opção de atribuir diversas licenças, deixando claro para
o autor/leitor sobre os direitos de uso de um determinado trabalho, e
assim, fortalecendo o acesso e uso daquela produção intelectual.
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4.4 e-Science no contexto dos repositórios institucionais
Na comunicação científica, a e-Science inovou ao tornar mais
eficazes as atividades de cunho científico, favorecendo a organização
da ciência e fortalecendo a atividade cooperativa (WEITZEL, 2006).
Para Appel (2014) o reuso dos dados científicos, fruto das pesquisas
realizadas em larga escala por meio das tecnologias, é uma prática
intrínseca à atividade científica atual.
No contexto dos repositórios institucionais, Shintaku (2014)
destaca que a prática da e-Science substitui a empiricidade pela
simulação, sendo fundamentada por modelos em espaços virtuais,
viabilizando vários participantes alocados em diversas partes do
mundo.
Em vista disso, o repositório precisa estimular o reuso dos
dados. Para tanto, no momento da submissão de um trabalho é
possível disponibilizar uma opção para que os autores anexem outros
documentos, como por exemplo, imagens geradas por telescópios,
dados de mapeamento, dados de experimentos em laboratório,
anotações e até dados gerados por simulação.
Outro caminho trata-se da
evolução dos repositórios como
sistemas de gerenciamento de
informação, semelhante ao Current
Research Information System (CRIS) e
a inserção de links nos documentos
que remetem aos repositórios de
dados.
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4.5 Responsividade em dispositivos móveis
Com a expansão e evolução dos dispositivos móveis em todo o
mundo, as pessoas passaram a acessar frequentemente informações a
partir de smartphones, tablets, e-readers, entre outros. Tais dispositivos
estão presentes em praticamente todos os lugares, uma vez que são
versáteis, apresentam baixo custo de aquisição e excelente desempenho,
tornando-se uma ferramenta de trabalho e de entretenimento.
Através da tela pequena de um smartphone, por exemplo, é
possível realizar atividades como: envio de emails ou mensagens
instantâneas, sincronização de arquivos com o computador; acesso às
redes sociais; navegação na internet por meio de redes Wi-Fi, 3G, 4G,
5G e Near Field Communication (NFC); download de conteúdos digitais;
partidas com jogos mobile; localização através de Global Positioning
System (GPS); escutar músicas; assistir vídeos ou programas de
televisão; e, tirar fotos (VIEIRA, 2016).
Apesar das vantagens descritas, nem sempre o conteúdo da Web é
desenvolvido para ser visualizado adequadamente nesses dispositivos,
uma vez que possuem telas pequenas com baixa resolução. Nesse
sentido, entra em cena a necessidade de desenvolver conteúdos que
possam ser exibidos em diferentes dispositivos, surgindo assim, o
conceito de interfaces responsivas. Como é o caso do exemplo da
Figura 6:
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Figura 6 – Exemplo de interface responsiva

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Shintaku (2014), a responsividade assegura o acesso
a um determinado conteúdo por diversos tipos de dispositivos sem
perder a qualidade do layout, pois, as páginas responsivas se ajustam
automaticamente ao tamanho e resolução da tela. Por isso, recomendase que a equipe responsável tenha conhecimentos sobre interfaces
responsivas para melhor desempenho e compatibilidade do repositório
com dispositivos diversos.

4.6 Modelo de diagnóstico do repositório
Está relacionado com o processo de avaliação do repositório,
contrastando o desempenho do repositório com aquilo que foi
inicialmente proposto. Ao fazer essa avaliação, Costa e Leite (2017)
indicam a reflexão dos seguintes pontos:
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Figura 7 – Perspectiva teórica de avaliação dos repositórios
institucionais

Fonte: Adaptado de Costa e Leite (2017, p. 107).

Quando se pensa na dimensão da comunicação científica, devese analisar se o caminho do repositório vai ao encontro da difusão do
conhecimento científico. Quanto ao acesso aberto, cabe verificar o
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acesso aos documentos, disseminação e visibilidade, interoperabilidade,
licenças de uso, preservação digital e políticas.
Na dimensão específica aos repositórios institucionais, é preciso
verificar se o repositório está institucionalmente definido, se as coleções
atendem às necessidades, se o tamanho é adequado, bem como o
funcionamento, a administração, o tipo de software, entre outros.
Para facilitar, Kim e Kim (2006) sugerem o uso de indicadores,
como: a) conteúdo (diversidade, novidade, tamanho e metadados);
b) sistema e rede (interoperabilidade, integração e interface); c)
estatísticas de uso; d) gestão e política (orçamento, infraestrutura,
alcance da divulgação, gerenciamento das licenças, política, método de
arquivamento, etc.). O gestor do repositório pode fazer uso do seguinte
checklist para avaliação:
Quadro 6 – Checklist para avaliação dos repositórios institucionais
Checklist – Avaliação dos repositórios institucionais
Comunicação científica
a) Resultados de pesquisa
b) Canais de comunicação científica
c) Avaliação pelos pares
Acesso aberto
a) Acesso livre de custo
b) Ampla disseminação
c) Visibilidade
d) Licença de uso
e) Preservação
f) Programa e políticas
Repositórios institucionais
a) Tipos de documentos
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b) Tamanho
d) Softwares
e) Características operacionais
f) Administração
g) Políticas
h) Serviços de informação
i) Áreas do conhecimento
Fonte: Baseado em Costa e Leite (2017).

Salienta-se que ao fazer o diagnóstico, é interessante analisar
quais aspectos precisam de ajustes visando garantir a funcionalidade
do repositório. A avaliação deve ser periódica, com periodicidade
definida nas políticas do repositório.

4.7 A ciência aberta nas práticas de comunicação
científica dos repositórios institucionais
Com origens advindas da filosofia do acesso aberto, a ciência
aberta (em inglês open science) propõe o acesso livre e gratuito ao
conhecimento científico com maior transparência nos métodos,
intensificação dos mecanismos de colaboração e da participação em
conformidade com os princípios do governo aberto (FUNDAÇÃO…,
2019).
Nessa perspectiva, a ciência aberta busca transparência, acesso
e até uso dos dados científicos em todo o processo da comunicação
científica, e ainda promove a popularização da ciência ao ampliar a
participação das pessoas de todas as camadas da sociedade.
De acordo com Packer e Santos (2019), a ciência aberta busca
enriquecer o tradicional modus operandi de fomentar, projetar, realizar
e comunicar a pesquisa científica, privilegiando a colaboração entre
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pesquisadores e democratizando o acesso e uso do conhecimento
científico. Dessa forma, a ciência aberta trouxe diversas novidades
como a disponibilização de dados em acesso aberto, avaliação aberta,
agilidade na divulgação através dos preprints, publicação contínua,
pesquisa compartilhada, e promoção da função social da ciência.
Com relação a função social, Packer e Santos (2019) afirmam
que esta característica está intrinsecamente relacionada com a busca
de entendimentos e soluções para questões do presente e futuro
da sociedade, estando sintetizadas na declaração dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançada em 2015 e aprovada por
193 países.
Os ODS são políticas que convergem na busca de melhores
condições de vida e proteção do meio ambiente (PACKER; SANTOS,
2019). Nesse contexto, abarca-se também o papel das instituições de
ensino e pesquisa, bibliotecas e os próprios repositórios institucionais.
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Em vista disso, percebe-se que o repositório institucional deve
estar atrelado às práticas de gestão de dados científicos sob a ótica
da ciência aberta. Isto é, os repositórios institucionais precisam
acompanhar as tendências que a ciência aberta trouxe em relação ao
acesso e uso do conhecimento científico. Para dar uma dimensão sobre
tais tendências, foi elaborado o seguinte checklist:
Quadro 6 – Checklist com tendências da ciência aberta
Checklist – Tendências da ciência aberta
a) Disponibilização de dados em acesso aberto
b) Reprodutibilidade
c) Avaliação aberta
d) Agilidade na comunicação de resultados por meio dos
preprints
e) Publicação contínua
f) Pesquisa compartilhada
g) Promoção da função social da ciência atendendo aos ODS
Fonte: Elaborado pelo autor.

Sendo assim, o gestor e a sua equipe têm que analisar até que
ponto o repositório institucional pode contribuir a fim de colaborar com
as questões da ciência aberta.
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5
Considerações

“

A comunicação científica pode ser entendida
como o conjunto de esforços, facilidades
e processos dinâmicos e complexos,
consensual e socialmente compartilhados,
a partir dos quais o conhecimento científico,
em sua vertente tácita e explícita, é criado,
compartilhado e utilizado.
Leite (2006, p. 195)

A comunicação científica é compreendida como um processo
constituído por troca de ideias, interações entre pesquisadores,
reconhecimento de seus pares, produção, difusão e uso do
conhecimento científico. O sistema de comunicação científica envolve
o fluxo de informações e a utilização dos canais de comunicação no
intuito de fortalecer e sustentar o desenvolvimento da ciência.
Nesse contexto, as instituições de ensino e pesquisa têm a
incumbência de produzir conhecimento a fim de solucionar ou aprimorar
as mais diversas questões/problemas na sociedade, seja no âmbito
social, econômico, tecnológico, educacional e/ou ambiental. Pensando
nisso, os repositórios institucionais sob a filosofia do acesso aberto,
surgem como caminho para organização e difusão do conhecimento
científico proveniente dessas instituições, já que permitem aprimorar a
eficiência no processo de comunicação científica das instituições.
Em vista disso, o presente guia foi elaborado com o destino de
orientar os profissionais envolvidos, como bibliotecários, analistas de
sistema, etc. para maximizar o gerenciamento através de boas práticas
de gestão de repositórios institucionais apontados durante a pesquisa
de dissertação que originou este guia.
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